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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των
εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.»
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ.10 του ν.1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των
λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄ 40)
β) Του άρθρου 9 παρ.1 του ν.4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄89)
γ) Του ν. 3861/2010 (112 Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
δ) Του π.δ. 26/2012 (57 Α΄/15.3.2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
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ε) Του π.δ. 123/2016 (208 Α΄/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου
Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,

ανασύσταση

του

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετανομασία Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
στ) Του π.δ. 141/2017 (180 Α΄/23.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»
ζ) Του π.δ.88/2018 (160 Α΄/29.8.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
2. Του ν. 4451/2017 Α΄16 «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις»
3. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που
διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξαχθούν στις 25 Μαΐου
2019.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε
1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται δέκα
(10), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και ειδοποιούνται
για τον διορισμό τους από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του
διορισμού τους το αργότερo τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ψηφοφορία,
ειδοποιώντας αμέσως για την άφιξή τους τον επόπτη εκλογών και την αρμόδια πρεσβευτική
ή προξενική αρχή.
3. Οι εκλογείς -τακτικά και αναπληρωματικά- μέλη των εφορευτικών επιτροπών διορίζονται
οκτώ (8), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας.
Η πρεσβευτική ή προξενική αρχή ειδοποιεί αμέσως τα διοριζόμενα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη, γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα το εκλογικό τμήμα και κατάστημα
ψηφοφορίας, στο οποίο και θα πρέπει να παρουσιαστούν, μία (1), τουλάχιστον, ώρα πριν από
την έναρξη της ψηφοφορίας για ανάληψη των καθηκόντων τους.

ΑΔΑ: 6Τ4Χ465ΧΘ7-ΙΕΣ

4. Η κλήρωση των παραπάνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται δέκα (10),
τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με ανακοίνωση των πρεσβευτικών ή
προξενικών αρχών και τοιχοκολλάται στα καταστήματα των αρχών αυτών, δεκαπέντε (15),
τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και ανακοινώνεται
αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση
Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρεσβευτή ή τον
Πρόξενο και τον κατά βαθμό αμέσως επόμενο στην ιεραρχία του προσωπικού της Πρεσβείας
ή του Προξενείου.
5. Όλα τα κληρωθέντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται για το διορισμό
τους τρεις (3), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και
υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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